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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPreocupação Foto: Divulgação

Brasil regis-
trou nas últi-
mas 24 horas 
1.215 mortes 
em decorrên-
cia do novo 
coronavírus, 
informou o 
M i n i s t é r i o 
da Saúde em 
boletim di-

vulgado nesta terça-feira.
Desta segunda, para esta 

terça, foram notificados 
42.659 novos casos da doen-

O
ça. Assim, o total de óbitos no 
País chegou a 122.596 e o de 
contaminações, a 3.950.931. 
O painel de monitoramento 
da covid-19 fala em 3.159.096 
(80,0%) pessoas recuperadas 
da doença e 669.239 (16,9%) 
em acompanhamento.

O Estado de São Paulo conta-
biliza 814.375 casos de covid-19 
e 30 375 mortes. A Bahia tem 
259.418 confirmações da do-
ença e 5.448 óbitos. O Rio de 
Janeiro soma 226.800 casos e 
16.217 mortes.

Brasil registra 1.215 mortes por 
covid-19 em 24h; total é de 122.596

Boletim coronavírus em Volta Redonda, desta terça-feira, dia 1º 

O governo brasileiro confir-
mou à OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) que participará 
da aliança mundial de vacinas 
contra a covid-19. Mas irá man-
ter flexibilidade para ajustar seu 
engajamento com os acordos bi-
laterais que já fechou com multi-
nacionais do setor farmacêutico.

Brasília se compromete a fa-
zer parte do consórcio interna-
cional da agência, solicitando 
produtos para imunizar 20% 
da população do país, mais de 
40 milhões de pessoas. A OMS 
havia permitido que governos 
solicitassem doses para cobrir 
até 50% de sua população.

Para atingir a proporção soli-
citada pelo país, o investimen-

to terá de ser de mais de R$ 4 
bilhões. Tal percentual cobriria 
profissionais de saúde, idosos e 
doentes crônicos.

Por enquanto, o acordo não 
é vinculante e, se nas próximas 
semanas não houver um acor-
do sobre o pagamento e con-
dições, o governo ainda pode 
desistir do projeto.

No documento brasileiro, o 
governo afirma: "Declaramos por 
este meio nosso interesse inicial 
e não-vinculativo em aderir [ao 
consórcio]. Queremos adquirir, 
opções suficientes para cobrir 
20% de nossa população", diz. 
"Entendemos que, embora nós 
poderíamos solicitar doses para 
mais de 20% de nossa popula-

Brasil entra em acordo com OMS que 
deve garantir vacina a 20% da população

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva virtual

ção, não receberemos doses de 
vacinas para cobrir mais de 20% 
de nossa população", completou.

Vacina deve ter custo para o 
governo de R$ 55 a dose
A OMS e entidades inter-

nacionais criaram o sistema 
e, conforme a coluna revelou 
com exclusividade há uma se-
mana, estabeleceu um preço 
de US$ 10 por dose, cerca de 
R$ 55. A estimativa é de que 
uma imunização exigirá duas 
doses da vacina.

O valor é significativamente 
mais baixo do que empresas de 
ponta anunciaram nos últimos 
meses. A vantagem da aliança é 
sua capacidade de negociar um 
desconto importante com em-
presas, já que oferece em troca 
uma garantia de compras de bi-
lhões de doses.

Foto: Divulgação

Ainda que o valor continue sen-
do elevado, fontes na OMS indicam 
que o custo é bem inferior a alguns 
dos acordos sendo fechados entre 
governos e empresas. A norte-ame-
ricana Moderna Inc., por exemplo, 
estaria projetando um preço entre 
US$ 32 e US$ 37 por dose.

A OMS havia dado até esta 
segunda-feira para que os go-

vernos confirmassem o inte-
resse no esquema. Cerca de 90 
países mais pobres do mundo 
receberiam gratuitamente o 
produto. Mas o Brasil não faz 
parte desse grupo, já que é 
considerado como uma econo-
mia de renda média. Assim, o 
governo terá de pagar para ter 
acesso à vacina.
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro anunciou 
nesta ter-
ça-feira (1º) 
que o Au-
xílio Emer-
gencial será 
prorrogado 
por mais 4 
meses. O 

valor do benefício, no entanto, 
será reduzido para R$ 300 para 
essas parcelas.

Com isso, cada trabalhador 
aprovado no programa terá re-
cebido, ao final dos pagamen-
tos, R$ 4,2 mil: cinco parcelas de 
R$ 600, e quatro parcelas de R$ 
300. O valor dobra no caso de 
mães que são chefes de família.

Até o momento, o governo 
já pagou as cinco parcelas de 

O
R$ 600 aos beneficiários que 
fazem parte do Bolsa Família. 
Com isso, as novas parcelas 
devem ser pagas até dezem-
bro, seguindo o calendário 
do próprio bolsa. Os trabalha-
dores, nesse caso, recebem o 
benefício que for mais vanta-
joso entre os dois.

Para os demais trabalhado-
res, o pagamento da quinta 
parcela teve início em 28 de 
agosto, no caso dos aprovados 
no primeiro lote. Lotes poste-
riores de trabalhadores tam-
bém aprovados têm previstos 
os pagamentos das 5 parcelas 
de R$ 600 até 30 de novembro 
na poupança social digital. Já os 
saques e transferências serão 
realizados entre 19 de setembro 
e 15 de dezembro. As datas de 
pagamento das novas parcelas 

Uma auxiliar de cozinha ne-
gra foi demitida após denun-
ciar que foi vítima de racismo 
e intolerância religiosa em 
uma unidade do hipermerca-
do Atacadão, na Zona Oeste 
do Rio. A justificativa para a 
demissão foi ter "se envolvido 
em situações de conflito com 
outros funcionários".

Como mostrou a Globo-
News nesta segunda-feira 
(31), Nataly Ventura da Silva, 
de 31 anos, afirmou que logo 
que começou a trabalhar no 
local já convivia com a discri-
minação de um colega.

Identificado como Jeferson 
Emanuel Nascimento, o funcio-
nário é suspeito de ter ofendido 
a mulher por conta da cor de 
pele e da religião dela, que é o 
candomblé.

O Ministério Público do Tra-
balho afirmou que a funcionária 
foi surpreendida com a frase "só 
para branco usar" em um aven-
tal. A mensagem foi assinada e 
escrita por Jeferson.

O órgão, então, entrou com 
uma ação contra o estabeleci-
mento, do Grupo Carrefour. A 
GloboNews teve acesso com ex-
clusividade ao documento.

"Eu me senti menor que 
uma formiguinha. Eu me senti 

tão mal que eu fui pra trás cho-
rando, cheguei em casa choran-
do e fiquei com aquilo na cabe-
ça perguntando o porquê, mas 
não sou eu que tenho que me 
perguntar o porquê", lamentou 
a funcionária.

Procurado pela GloboNews, 
o Atacadão disse que abriu sin-
dicância para apurar o ocorrido, 
"que resultou no desligamento 
do colaborador em questão"

Em depoimento, Jeferson 
assumiu que ser o autor da fra-
se e afirmou que a Nataly pediu 
apenas para apagar a mensa-
gem. De acordo com documen-
tos internos do próprio merca-
do, o funcionário já havia sido 
acusado de racismo e agressão 
contra outra colega de trabalho 
na mesma unidade.

“Isso tem que parar. Até quan-
do a gente vai viver se escon-

Paulo Guedes fala em pegar recursos do 
'andar de cima' e canalizar para o Renda Brasil

Mulher é demitida após denunciar racismo e 
intolerância religiosa em hipermercado no Rio

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nes-
ta terça-feira (1) que a área 
econômica ainda estuda pro-
postas para formar o Renda 
Brasil, que substituiria outros 
programa sociais como o Bol-
sa Família, e acrescentou que 
seria importante pegar recur-
sos "do andar de cima" para 
repassar aos mais pobres.

A declaração foi dada em 
audiência pública na comis-
são do Congresso que acom-
panha as medidas de enfren-
tamento ao coronavírus.

O Renda Brasil está em dis-
cussão no governo, mas não fo-
ram reservados recursos para o 
programa na proposta de orça-
mento enviada na segunda (31) 
ao Congresso.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro afirmou 
que as discussões sobre o novo 
programa estavam suspensa. 
Ele alegou que não poderia en-
viar ao Congresso uma propos-
ta que "tira de pobre para dar a 
paupérrimos."

A proposta da equipe eco-
nômica, criticada por Bolso-
naro, previa o corte de pro-
gramas como Abono Salarial, 

Seguro Defeso e Salário Famí-
lia para criar o Renda Brasil, 
que teria um valor de R$ 200 
a R$ 280 por mês.

Nesta terça, ao falar sobre o 
novo programa, Guedes disse 
que ele está sendo "consolida-
do", e defendeu recursos do "an-
dar de cima" para financiá-lo.

"Temos de instrumentalizar 
e mostrar quais são os recursos 
[disponíveis para o programa]. 
Se não houver uso dos recursos 
do andar de cima, não vai con-
seguir reforçar o andar de bai-
xo", disse o ministro.

A proposta de aumento nos 
gastos sociais, com a formação 
do Renda Brasil, é feita no con-
texto de saída da pandemia do 
novo coronavírus, que levou a 
economia brasileira a uma re-
cessão neste ano.

Para absorver um contingen-
te maior de pessoas no progra-
ma social, porém, analistas esti-
mam que, por conta da regra do 
teto de gastos, será necessário 
cortar despesas em programas 
sociais ou outras ações.

A intenção inicial do governo 
é incorporar ao Renda Brasil 10 
milhões de pessoas a mais em 
relação ao Bolsa Família.

Funcionária teria escrito bilhete racista para outra 

Foto: Reprodução/GloboNews

dendo? Até quando a gente vai 
viver acuado por conta do pre-
conceito alheio? Eu não acho 
certo, não acho justo comigo. 
Cheguei a ficar envergonhada”, 
disse a auxiliar de cozinha.

Mesmo após a funcionária 
levar o caso até a chefia, os ges-
tores não puniram o funcioná-
rio de forma imediata, apenas o 
mandaram apagar as palavras.

Posteriormente, Jeferson foi 
demitido, mas o Ministério Pú-
blico do Trabalho apontou que 
a demissão só ocorreu após o 
início da investigação do caso 
por promotores.

"Eu fui desligada da empre-
sa. Voltei no refeitório pra poder 
buscar meus pertences, celular, 
bolsa de remédio, carregador, e 
estava lá o avental. No mesmo 
momento eu tirei a foto, fotogra-
fei, mas fiquei muito chateada."

veja como deve ficar o 
benefício após a prorrogação 
anunciada pelo governo

Lotes posteriores de trabalhadores também aprovados têm previstos os pagamentos das 5 parcelas de R$ 600 até 30 de novembro

ainda não foram anunciadas.
Para os que estavam no Ca-

dastro Único mas não recebiam 
o Bolsa Família e as mulheres 
chefes de família, o calendário 
de pagamentos é o mesmo do 
primeiro lote dos inscritos via 
aplicativo e site.

No caso dos que já rece-
biam o Bolsa Família, os pa-
gamentos do novo benefício 
seguem as mesmas datas pre-
vistas para o Bolsa.

Quem se inscreveu para 
receber a ajuda por meio do 
aplicativo ou do site do pro-
grama tem calendários de 
pagamentos divididos em 
sete lotes, em cada uma das 
cinco parcelas com datas de 
pagamento já definidas (veja 
a situação de cada lote abai-
xo). Isso acontece porque o 
pagamento é liberado à medi-
da que os inscritos vão sendo 
aprovados ou reavaliados.

Veja como estão os
 pagamentos:

Os trabalhadores elegíveis ao 
Auxílio Emergencial têm dife-
rentes calendários para receber 
os benefícios.

No total, até o momento, 
são sete lotes de pagamen-
to, que contemplam os tra-
balhadores que foram apro-
vados até julho ou tiveram 
o pedido reavaliado para 
receber o Auxílio
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M i n i s t é r i o 
Público do 
Rio abriu um 
i n q u é r i t o 
para inves-
tigar o caso 
"Guardiões 
do Crivella" e 
pediu escla-
recimentos 
ao prefeito 
em relação ao 

caso revelado pelo RJ2 na última 
segunda-feira (31).

O que diz o MP
- suposto ato de improbida-

de administrativa cometido por 
agentes públicos

- suspeita de atrapalhar li-
vre manifestação de cidadãos 
e da imprensa, com ônus aos 
cofres públicos

O
- pede esclarecimentos ao pre-

feito Marcelo Crivella, incluindo 
se ele sabe ou participa do grupo 
'Guardiões do Crivella'

- indícios de violação ao di-
reito constitucional à liberdade 
de imprensa

- indício de violação ao direito à 
livre manifestação de pensamento

- indício do uso de máquina 
pública para fins particulares

Outras investigações
Mais cedo, o próprio MP tinha 

aberto um procedimento prepa-
ratório criminal para investigar 
— que é um procedimento ante-
rior ao inquérito. Além do crime 
de associação criminosa e cons-
trangimento ilegal, previstos no 
artigo 288 e 146 do Código Penal, 
será avaliada a prática da conduta 
criminosa do artigo 1º, inciso II do 

Três ministros do Superior 
Tribunal de Justiça se declara-
ram impedidos e, por isso, não 
vão participar do julgamento 
da Corte Especial que discute 
nesta quarta-feira (2) o afasta-
mento de Wilson Witzel (PSC) 
do governo do Rio de Janeiro.

Os ministros que se 
declararam impedidos são:

Felix Fischer
João Otávio de Noronha
Herman Benjamin
Os ministros Felix Fischer, 

João Otávio de Noronha e não 
participam do julgamento. 
Fischer tem um ex-assessor 
advogando no caso. Noronha 
já declarou impedimento em 
um pedido de liberdade de 
Edmar Santos, ex-secretário 
de saúde do Rio e delator do 
suposto esquema de desvio 
de recursos para enfrenta-
mento da pandemia. Mussi 
ainda avalia se vai manter.

Fischer tem um ex-asses-
sor advogando no caso. Noro-
nha já tinha declarado o im-
pedimento em um pedido de 
liberdade do Edmar Santos, 
ex-secretário de Saúde do Rio 
e delator do suposto esquema 

de desvio de recursos para 
enfrentamento da pandemia. 
Benjamin já não tem atuado 
em processos contra o gover-
nador afastado.

Um quarto ministro, Jorge 
Mussi, também pode se decla-
rar impedido, mas ainda não 
anunciou sua decisão.

Com isso, o presidente da 
Corte, Humberto Martins, deci-
diu convocar ministros que não 
participam da Corte Especial 
para que o caso seja analisado 
com quórum completo. Esse 
colegiado é formado pelos 15 
ministros mais antigos da Casa. 
Ao todo, o STJ tem 33 cadeiras.

Serão convocados:
Paulo de Tarso Sanseverino
Isabel Gallotti
Antonio Carlos

Maia diz que portaria da Saúde sobre aborto é
'ilegal' e 'absurda' e busca apoio para sustar regras

Três ministros do STJ se declaram impedidos 
para julgar afastamento de Witzel

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), classificou 
como "ilegal" e "absurda" a portaria 
do Ministério da Saúde, editada na 
última semana, que altera normas 
sobre a realização de aborto legal 
nos casos de estupro.

A portaria do governo, publicada 
no “Diário Oficial da União” no últi-
mo dia 28, diz que a equipe médica 
é obrigada a notificar à polícia os 
casos de acolhimento de pacientes 
quando houver indícios ou confir-
mação de crime de estupro. A porta-
ria também prevê que a equipe mé-
dica ofereça à vítima de estupro a 
visualização do feto ou do embrião 
por meio de ultrassonografia.

“Do meu ponto de vista, [a por-
taria] é completamente ilegal, ab-
surda. Não é o Ministério da Saúde 
que pode tomar a decisão como to-
mou, interferência numa lei”, disse, 
durante coletiva de imprensa.

Maia defendeu que o próprio 
governo recue da medida. Caso 
contrário, afirmou, buscará apoio 
para derrubar a portaria – seja apro-
vando um projeto no Congresso 
ou recorrendo ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Na última sexta (28), dois pro-
jetos de decreto legislativo foram 
apresentados para anular as mu-
danças definidas pelo Ministério 
da Saúde. Para que isso aconteça, 
a matéria precisa ser aprovada na 
Câmara e no Senado.

"Do meu ponto de vista, o me-
lhor caminho é que o governo 
pudesse recuar nessa decisão. 
Se isso não ocorrer, acho que nós 
temos que trabalhar para que ou 
a gente possa ter voto aqui ou al-
gum partido ou a própria Câmara 
em algum momento decida ir ao 
STF para sustar esse decreto que 
é claramente ilegal e inconstitu-
cional", declarou.

Para o presidente da Câmara, 
não se deve editar decreto ou 
portaria que constranja a de-
cisão da mulher. "A portaria é 
completamente ilegal, inconsti-
tucional", afirmou.

A portaria do governo
A legislação brasileira permite 

a interrupção da gravidez para ví-
timas de estupro, assim como nos 
casos em que há risco à vida da 
mãe ou em que o feto é diagnosti-
cado com anencefalia.

Especialistas avaliam que a me-
dida do Ministério da Saúde é mais 
um instrumento de constrangi-
mento e de intimidação da vítima 
de violência sexual.

Assinada pelo ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, a medida foi tomada 
em meio à repercussão do caso 
da menina de 10 anos, morado-
ra do interior do Espírito Santo, 
que engravidou depois de ser 
estuprada pelo próprio tio.

Toffoli pede informações ao STJ e à PGR sobre o afastamento do governador do RJ, Witzel

 Foto: Divulgação

Na avaliação de técnicos 
do STJ, são necessários 10 
dos 15 votos (quórum de 
2/3) para que Witzel seja 
mantido afastado da chefia 
do Executivo local. O pre-
sidente do STJ só vota em 
caso de empate.

Nos bastidores, minis-
tros dizem que a tendência 
é de que a decisão do rela-
tor, Benedito Gonçalves, 
seja mantida. O ministro 
tem conversado com cole-
gas sobre o processo e ex-
plicado os elementos que 
pesam contra Witzel.

O afastamento de Witzel 
vale por 180 dias e foi deter-
minado a pedido da PGR na 
Operação Tris In Idem, que 
investiga irregularidades e 
desvios na saúde.

MP abre inquérito e pede 
esclarecimentos sobre o caso 
'Guardiões do Crivella' ao prefeito

MP vai analisar denúncia de que Prefeitura do Rio paga funcionários para impedir críticas

decreto lei 201/67, que trata da res-
ponsabilidade de prefeitos.

Nesta terça, a Polícia Civil fez 
uma operação para cumprir nove 
mandados de busca e apreensão, e 
apreendeu celulares, computado-
res e documentos.

O MP também recebeu um pe-
dido do Ministério Público Federal 
(MPF) para que investigue se Cri-
vella, que é candidato à reeleição, 
violou a legislação eleitoral ao arti-
cular com funcionários comissio-
nados para influenciar a cobertura 
jornalística do atendimento de 
hospitais municipais.

Resumo
- funcionários da prefeitu-

ra vão a hospitais para fazer 
plantão e impedir reportagens 
ou denúncias

- eles se organizam em grupos 
de WhatsApp, formados também 
pelo prefeito e por secretários

- após a reportagem, o Mi-
nistério Público abriu investi-
gações sobre o caso

- um pedido de impeachment 
foi protocolado na Câmara dos Ve-
readores

- a Polícia Civil fez operação de 
busca e apreensão

Como funciona o esquema
- os "guardiões" são distri-

buídos por escalas, postam 
fotos para "bater ponto" e 
comemoram quando atrapa-
lham a imprensa

- O líder do esquema é Marcos 
Luciano (o ML), que foi missioná-
rio com Crivella e é assessor espe-
cial do gabinete do prefeito

- ML teve bens apreendidos, 
como celular, notebooks e di-
nheiro

- há funcionários que têm sa-
lário maior do que enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.



s a r g e n t o 
do Exército 
Bruna Carla 
Borralho Ca-
valcanti de 
Araújo, de 
27 anos, es-
tava rendida 
quando foi 
baleada duas 
vezes na ca-
beça por um 

criminoso, na noite do último do-
mingo, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense.

Testemunhas afirmaram à 
Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF) que 
ela levantou os braços acima 
da cabeça quando foi abordada 
pelo assassino. Os três sobri-
nhos da militar, de 3, 5 e 12 anos, 
estavam com Bruna no mo-
mento e viram a tia ser atingida.

Bruna voltava de um dia na 

Praia de Copacabana com o mari-
do, sua irmã e as crianças quando 
o carro enguiçou num local ermo. 
Segundo as testemunhas, o ma-
rido teria dito que o motor do 
veículo — um Cruze prata — havia 
aquecido. Nesse momento, a fa-
mília foi abordada pelo crimino-
so. Após ser baleada, a militar foi 
socorrida para a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do Pilar, 
mas não resistiu aos ferimentos.

As crianças ainda estão trau-
matizadas. A mais nova ainda 
pergunta para parentes "por que 
o moço fez aquilo" com a tia.

A DHBF trabalha com as hi-
póteses de roubo seguido de 
morte ou execução. O celular da 
militar — lotada na 21ª Brigada 
de Infantaria Paraquedista — es-
tava no bolso na vítima e não foi 
levado pelo criminoso. Só um 
homem, com um capuz no ros-
to, participou da ação. Segundo 
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A deputada federal Flordelis 
(PSD-RJ) concedeu sua primeira 
entrevista após ser denunciada 
como mandante do assassinato 
de seu marido, o pastor Ander-
son do Carmo. A reportagem foi 
exibida no Conexão Repórter, 
do SBT, na noite desta segunda-
-feira. A parlamentar acompa-
nhou o repórter Roberto Cabrini 
ao local do crime, a casa da famí-
lia em Niterói, reconstituindo 
os detalhes que antecederam 
a morte de Anderson, em 16 de 
junho do ano passado.

Segundo Flordelis, ela e o 
marido chegaram em casa já de 
madrugada, em torno das 3h da 
manhã. Ela conta que eles esta-
vam passeando no calçadão de 
Copacabana e, no caminho de 
volta, fizeram sexo no capô do 
carro em uma estrada deserta.

"Fomos a Copacabana, an-
damos no calçadão, fizemos as 
brincadeiras, andamos na praia. 
Depois fomos para o carro, ele 
pegou uma pista deserta, não sei 
dizer o local, só se eu for lá, tal-
vez eu consiga, mas não prestei 
atenção no caminho. Eu sei que 
ele chegou em um lugar que ti-
nha muitos carros parados, mas 
não tinha bar, nada disso. Nós 
paramos ali, namoramos, que 
era uma coisa normal nossa, na 

estrada. Me beijou bastante, eu 
sentei no capô do carro e tive-
mos relações. Falei 'amor, ama-
nhã a gente vai acordar cedo, 
né?'. Isso foi por volta de 2h e 
alguma coisa", contou.

Anderson dirigia um Honda 
Accord, e não o carro blindado 
da família, que, segundo a in-
vestigação, tinha ficado com um 
filho por sugestão da pastora.

"Isso é mais um absurdo que 
estão falando a meu respeito. 
Foi o meu marido que ligou pro 
meu filho e pediu que ele trou-
xesse o carro esportivo. Quem 
é que não sabe? Quem conhece 
meu marido sabe muito bem 
que ele adorava sair com o carro 
esportivo", disse.

Já em Niterói, na Avenida 
do Canal, Flordelis relata ter 

visto uma moto seguir o carro 
do casal, e que teria perdido-a 
de vista no Largo da Batalha. 
A polícia não identificou o veí-
culo nas imagens das câmeras 
de segurança.

"A moto saiu de uma rua 
transversal com dois rapazes, 
não sei se eram dois homens 
ou um homem e uma mulher, 
porque estavam de casaco e 
capuz. Eu estava jogando no 
celular e, de imediato, olhei 
para a mão para ver se tinham 
arma, não tinham. Continuei 
jogando. Não senti nenhuma 
tensão, porque eu estava com 
ele (Anderson). Ele me dava 
muita segurança, sempre. Eu 
tenho convicção do que eu 
vi, e tenho convicção do que 
eu falo", afirmou.

Flordelis diz que fez sexo com o pastor Anderson no capô 
do carro antes do crime e se declara inocente em entrevista

as testemunhas, ele não ordenou 
que Bruna passasse o celular nem 
a carteira e, portanto, não reagiu ao 
descobrir que ela era militar. Quan-
do o homem atirou, Bruna colo-
cou as mãos no rosto tentando se 
proteger. Depois do tiro, o homem 
entrou no veículo e fugiu. Nenhum 
outro parente se feriu. A militar não 
portava nenhuma arma.

A polícia já sabe que, três sema-
nas antes do crime, a militar fez 
um registro de ocorrência contra o 
marido por uma agressão durante 

uma briga. Segundo testemunhas, 
o homem tinha ciúmes por Bruna 
ter muitos colegas de trabalho do 
sexo masculino: ela era a única mu-
lher na Brigada Paraquedista. A mi-
litar foi arranhada no braço durante 
a briga. Na semana seguinte, Bruna 
e o marido se reconciliaram e volta-
ram a viver juntos.

O sonho da militar era saltar de 
paraquedas. De acordo com paren-
tes, faltava pouco tempo para ela 
fazer o curso interno do Exército 
que daria a permissão para que ela 

fizesse o primeiro salto. O corpo de 
Bruna foi enterrado às 11h desta ter-
ça-feira no Cemitério Jardim da Sau-
dade, em Paciência, Zona Oeste do 
Rio. A irmã da militar, Bárbara, fez 
um desabafo nas redes sociais.

Pai de santo estupra a própria 
cunhada de 22 anos na Baixada

Policiais da Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher da Zona Oes-
te (Deam-Oeste) prenderam em fla-
grante, nesta segunda-feira, um pai 
de santo de 47 anos que estuprou a 
própria cunhada, uma estudante de 
22 anos, em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense. O crime aconteceu 
na madrugada de ontem, na casa do 
abusador, no bairro Nova Aurora.

A delegada Mônica Areal, titular 
da Deam-Oeste, contou que a víti-
ma pediu ajuda aos policiais quan-
do eles estavam fazendo uma in-
vestigação no bairro da Posse. Ela 
disse que o crime aconteceu por 
volta das 3h de ontem, quando ti-
nha sido deixada pelo marido na 
casa do cunhado.

No depoimento que prestou na 
delegacia, a estudante afirmou que 
estava na casa do pai de santo após 

ela, o marido e ele terem ido a um 
evento. Ela disse que havia ingerido 
bastante bebida alcoólica na festa, 
ficando embriagada.

A jovem detalhou, ainda, que 
assim que foi deixada pelo ma-
rido quase desmaiada na cama 
do cunhado, o irmão pediu para 
ele voltar ao evento para buscar a 
esposa. Foi nesse momento que 
o estupro aconteceu, com a estu-
dante acordando nua, percebendo 
o parente deitado em cima dela 
também sem roupa.

O pai de santo foi preso em casa. 
Na Deam-Oeste, ele disse não se 
lembrar de nada, alegando "incor-
porado" por alguma entidade no 
momento do crime. O homem foi 
atuado por estupro de vulnerável, 
quando a vítima tem menos de 14 
anos ou não pode se defender.

Flordelis fez ensaio romântico com pastor Anderson três dias antes do crime

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira

Foto: reprodução/ instagram

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Sargento do Exército se 
rendeu antes de ser morta 
na frente dos três sobrinhos
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Informações sobre o 
autor do crime podem ser 
enviadas para o Disque-De-
núncia pelos números (21) 
2253-1177 ou 0300-253-1177. 
O anonimato é garantido.

O sonho da militar era saltar de paraquedas. De acordo com parentes, faltava pouco tempo para ela fazer o curso interno do Exército



e f e r ê n c i a 
em aten-
d i m e n t o 
médico na 
B a i x a d a 
Fluminen-
se e Região 
Metropoli-
tana do Rio, 
o Hospital 
de Saracu-

runa (HEAPN - Adão Pereira 
Nunes) é classificado como 
uma instituição de grande 
porte pelo Ministério da Saú-
de. A unidade ocupa uma área 
de 15 mil metros quadrados 
e presta serviços exclusiva-
mente para usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). As 
principais linhas de atuação 
são trauma, urgência e emer-
gência adulto, pediátrico e 
maternidade de alto risco.

Por ser uma unidade de 
referência, é procurada por 
pacientes que poderiam se 
dirigir a outros locais, como 

o Hospital Municipal Dr. Mo-
acyr Rodrigues do Carmo, as 
Unidades Pré-Hospitalares 
e Unidades Básicas de Saú-
de, o que acaba, por muitas 
vezes, sobrecarregando o 
atendimento. Pensando nis-
so, a Prefeitura de Duque de 
Caxias, que assumiu o HE-
APN no dia 16/07, orienta 
aos pacientes que procu-
rem o hospital somente nos 
casos indicados nas linhas 
de atuação. Os demais, in-
clusive aqueles pacientes 
com sintomas do novo Co-
ronavírus, devem ser aten-
didos nas outras unidades 
da rede pública.

O Hospital de Saracuruna 
dispõe de Serviço de Pronto 
Atendimento (SPA) com clas-
sificação de risco, emergên-
cia adulta e pediátrica, centro 
cirúrgico, CTI adulto e pedi-
átrico, enfermarias, ambula-
tório e Programa de Atendi-
mento Domiciliar (PAD). Na 
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unidade, são oferecidos prefe-
rencialmente atendimentos e 
serviços para traumas, aciden-
tes e cirurgias especializadas. 
Ao todo, são 326 leitos dividi-
dos em clínicas médica e cirúr-
gica, ortopedia, neurocirurgia, 
obstetrícia, CTI, emergência e 
nas salas verde, vermelha, ama-
rela e de trauma.

Um importante diferencial 
do hospital são as cirurgias de 
reimplantes. No local, funcio-
na o único programa no Estado 

do Rio que realiza cirurgias em 
amputados, o SOS Reimplante. 
Outro projeto que chama aten-
ção é o Banco de Leite que con-
ta com visita domiciliar com 
profissionais de enfermagem. 
A Maternidade é dividida em 
quatro setores: Acolhimento 
com Classificação de Risco, 
Centro Obstétrico, Alojamento 
Conjunto e Ambulatório.

Além disso, é referência na-
cional em captação de órgãos e 
tecidos. A unidade já quebrou, 

em 2018, seu próprio recorde 
de captação de corações. A Co-
missão Intra-Hospitalar de Do-
ação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante do HEAPN ficou em 
segundo lugar em doação de ór-
gãos no ranking nacional divul-
gado pelo Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT).

O Hospital de Saracuruna está 
localizado em Duque de Caxias, 
no Km 109 da Rodovia Washin-
gton Luiz (BR 040), no bairro de 
Jardim Primavera.

Prefeitura orienta pacientes 
sobre atendimentos no 
Hospital de Saracuruna

A unidade ocupa uma área de 15 mil metros quadrados e presta serviços exclusivamente para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

POLÍTICA

Quarta-Feira 01 de Setembro de 2020

6 CIDADES

Celebrado em 1º de se-
tembro, o Dia do Profissio-
nal da Educação Física foi 
comemorada em grande 
estilo em Queimados, na 
Baixada Fluminense. Para 
lembrar a importância da 
prática regular de exer-
cícios f ísicos e o marco 
responsável pela regula-
mentação da prof issão,  a 
Vila  Olímpica B arnabé dos 
S antos,  no bairro Pacaem-
bu,  foi  pela primeira vez, 
i luminada na cor  verde 
nesta terça-feira  (1) ,  a  par-
tir  das 18h.

A ação, que é resultado 
de uma parceria entre a 
Prefeitura de Queimados 
e o Conselho Regional de 
Educação Física (CREF), 
aconteceu nesta data para 
lembrar a aprovação da Lei 
Federal nº 9696. Sanciona-
da em 1º de setembro de 

1998, a lei regulamentou a 
profissão de educação físi-
ca e criou os Conselhos Fe-
derais e Regionais de Edu-
cação Física.

“O profissional da educa-
ção física tem um papel fun-
damental em nossa cidade. 
Para se ter noção, a Organi-
zação Mundial da Saúde es-
tima-se que em 2025 o mun-
do terá cerca de 2,3 milhões 
de adultos sobrepeso e 700 
milhões de obesos. Se atual-
mente o trabalho é importan-
te, em 2025 será muito mais. 
Por isso devemos valorizar 
esses profissionais que lutam 
diariamente por uma saúde 
melhor”, aponta o prefeito 
Carlos Vilela, que também é 
amante e incentivador das 
práticas esportivas. 

Em 2020, a data tem um 
significado diferente, po-
rém ainda especial. 

Valorização: Vila Olímpica de Queimados 
será iluminada de verde para celebrar 
profissionais de Educação Física

A profissão foi homenageada a partir das 18h desta terça (1) por meio da parceria entre Prefeitura e Conselho Regional de Educação Física

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, di-
versos espaços dedicados 
às atividades físicas foram 
fechados. Mas, em Queima-
dos, a equipe da Semel não 
deixou a população parada 
e deu início ao projeto “Vila 
Olímpica na sua Casa”. 
Através das redes sociais, 
alunos e professores se 

Foto: Divulgação

“encontravam” para exerci-
tar o corpo e espantar a pre-
guiça durante a quarentena.

“Nossa maior preocupa-
ção era como as pessoas 
que realizam diariamente 
ativ idades f ísicas poderiam 
continuar se exercitando, 
mesmo em casa.  Foi um 
momento difícil  para todos 
nós,  mas conseguimos levar 

os exercícios f ísicos para a 
população através das redes 
sociais.  Quero também pa-
rabenizar a todos os profis-
sionais da área que buscam 
diariamente uma vida me-
lhor para as outras pessoas”, 
afirma Bárbara Veloso, que 
é membro da Comissão do 
Conselho Regional de Edu-
cação Física de Queimados.



É LEI Foto: Divulgação

artigo 150 da 
Constituição Fe-
deral, na seção II, 
“Das Limitações 
do Poder de Tri-
butar”, prevê que 
é vedado à União, 
aos Estados, ao 
Distrito Federal e 

aos municípios cobrar tributos 
de livros, jornais, periódicos e do 
papel destinado à sua impressão. 
Além disso, a Lei 10.865, de 2004, 
isenta o pagamento de PIS e da 
Cofins para a indústria do livro 
– que, mesmo com esses incenti-
vos fiscais, vive atualmente uma 
forte crise financeira. Embora 

Tributação de livros 
é inconstitucional, 
lembram docentes da USP

tudo isso esteja previsto na legis-
lação brasileira, o ministro da Eco-
nomia Paulo Guedes apresentou 
proposta em que o setor passará 
a pagar alíquota de 12% a título de 
Contribuição Social sobre Opera-
ções com Bens e Serviços (CBS), 
em substituição ao PIS e Cofins. A 
proposta integra a reforma tribu-
tária em tramitação no Congresso 
Nacional, e provocou reações con-
trárias de entidades de classe

“A imunidade ao livro é um 
direito constitucional”, destaca a 
professora Marisa Midori, docente 
da Escola de Comunicações e Artes 
(ECA) da USP e colunista da Rádio 
USP. “Isso é imoral, é um escândalo 
e ao mesmo tempo é um tiro no pé, 
porque é contraproducente, já que 
está prejudicando uma indústria 
que em vários lugares do mundo 
tem apoio fiscal. Na economia, 
mesmo para os neoliberais, há seto-

res que não podem viver sem esse 
tipo de auxílio”, diz. Lembrando 
que o livro é um dos fundamentos 
da educação e da formação cul-
tural, Marisa ressalta que, caso a 
proposta fosse aprovada, ele ficaria 
mais caro por conta de sua cadeia 
produtiva, e isso desestimularia os 
investidores. “Para os pequenos 
editores ou pequenos empresários, 
a taxa tornaria o investimento no 
setor impraticável”, aponta.

CCulturando ulturando 

O
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Livraria da Editora da USP (Edusp) no Complexo Brasiliana, na Cidade Universitária, em São Paulo

Quarta-Feira 01 de Setembro de 2020

POLÍTICA 7

eu nome é Amanda Maquellen, mas sou co-
nhecida por Maquellen Azevedo, sou Modelo 

e Digital Influencer, tenho 25 anos e atualmen-
te resido em São Leopoldo (RS) , região metro-

politana de Porto Alegre. Meu Instagram tem 
todos os tipos de público, dou dicas de fotos, 

looks, indico lojas, produtos e serviços. Gosto 
de manter uma grande variedade nas indicações 

para ter um público maior em minhas redes sociais. Comecei 
trabalhando com teatro aos 9 anos de idade e acabei sendo 
descoberta pela agência Produssy do Rs. Fiz vários trabalhos, 
como desfiles, vitrines vivas, fotos de catálogos, participações 
em vídeos clip, gravações e também um documentário sobre 
reciclagem de lixo na cidade de Nova Hartz - Rs, aos 11 anos de 

idade. Com o decorrer do tempo fui conhecendo mais sobre re-
des sociais e criei uma conta no Instagram onde comecei a me 
identificar como Digital Influencer, que é minha maior paixão. 
Acabei mudando um pouco meu estilo para chamar mais aten-
ção e largando as passarelas e teatros para investir como mode-
lo fotográfica e divulgações.

Sou modelo registrada em sindicato e tenho mais de 10 di-
plomas e certificados em diversos eventos de modelos. Recebi 
certificado assinado e entregue para mim em mãos pelo olhei-
ro DILSON STEIN, que descobriu Gisele Bündchen, Alessandra 
Ambrosio e Carol Trentin.

Realizei diversos trabalhos em cidades diferentes, como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Manaus, Gramado e em várias ou-
tras cidades do Rio Grande do Sul 
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montagem 
do time ti-
tular do Fla-
mengo para 
enfrentar o 
Bahia nesta 
quarta-feira 
não será fá-
cil. Ao todo, 
o técnico 
D o m è n e c 

Torrent terá seis desfalques: 
os goleiros Diego Alves e 
Cesar, o lateral-direito João 
Lucas, o volante Gerson e os 
atacantes Gabigol e Bruno 
Henrique.

Naturalmente, há dúvidas 
em relação à equipe. No único 
treino antes da viagem para 
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A
Salvador, não houve indicação 
de time titular. A expectativa é 
de que Dome revele suas op-
ções aos jogadores momentos 
antes da partida.

No gol, a tendência é de 
que Gabriel Batista seja o es-
colhido. Ele é o terceiro go-
leiro na hierarquia do elenco, 
à frente de Hugo Souza. A 
expectativa é de que Isla faça 
sua primeira partida como ti-
tular na lateral direita, após 
entrar bem contra o Santos.

O volante Willian Arão e 
Everton Ribeiro são cotados 
para retornar ao time. Eles fi-
caram no banco contra o San-
tos, dentro do rodízio adota-
do por Dome. Sem Gerson, 

Escalação do Flamengo: 
Dome tem seis desfalques 
para o jogo contra o Bahia

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Dome e Jordi Guerrero conversam no treino do Flamengo

Bruno Henrique e Gabigol, 
são os favoritos para entrar 
em duas vagas.

Uma provável escalação do 
Flamengo é a seguinte: Gabriel 
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Batista, Isla, Rodrigo Caio, Leo 
Pereira (Gustavo Henrique) e 
Filipe Luis (Renê); Willian Arão, 
Thiago Maia e Everton Ribeiro; 
Michael, Pedro e Arrascaeta.

O Flamengo enfrenta o Bahia 
nesta quarta-feira, às 20h30 (de 
Brasília), no Pituaçu. A partida 
é válida pela sétima rodada do 
Campeonato Brasileiro.


